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cias e Letras de Ribeirão Preto, no endereço acima citado. 
(2010.1.567.59.2)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-

RÃO PRETO
EDITAL ATAc 008/10 - CONCURSO DE PROFESSOR DOUTOR
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) CARGO DE PRO-
FESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, de 
acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária 
realizada em 18/03/2010, estarão abertas de 26/03/2010 a 
24/05/2010, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de 
segunda a sexta-feira, nos dias úteis, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 claro/cargo de 
Professor Doutor nº 1097628, em RDIDP, na referência MS-3, no 
Departamento de Biologia, com salário R$ 6.707,99, na ÁREA DE 
CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E METODOLOGIA 
DE PESQUISA EM ENSINO DE BIOLOGIA E CIÊNCIAS, nos termos 
do artigo 125, parágrafo 1.º do Regimento Geral da USP, e o 
respectivo programa que segue:

1. Educação ambiental na formação de professores de 
ciências e biologia

2. Educação ambiental no contexto escolar
3. Educação ambiental em espaços não-formais de ensino.
4. Metodologias de pesquisa em educação ambiental
5. Aspectos éticos da pesquisa em educação ambiental.
6. Abordagens qualitativas e quantitativas na pesquisa em 

ambiental.
7. Fontes de informação na pesquisa em educação ambien-

tal.
8. Educação ambiental e políticas públicas.
9. Educação ambiental e movimentos sociais.
10. Educação ambiental e sustentabilidade
11. Problemas ambientais e suas relações com a prática da 

educação ambiental.
12. Aspectos históricos da educação ambiental.
13. Conservação da biodiversidade e educação ambiental.
14. Ética e valores na educação ambiental.
15. Relações entre a educação ambiental e os currículos de 

ciências e biologia.
16. Materiais pedagógicos e educação ambiental.
17. Relações entre educação ambiental e a ecologia.
18. Metodologias de ensino na educação ambiental.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento 
da Faculdade e demais disposições pertinentes.

1. As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato ou 
por procuração, na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade, 
à Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão 
Preto/SP, através de requerimento dirigido ao Diretor da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, cujo 
modelo encontra-se disponível na página virtual da Faculda-
de (www.ffclrp.usp.br/concursos), acompanhado dos seguintes 
documentos:

I - memorial circunstanciado em dez cópias impressas, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos. A documentação 
comprobatória do memorial, em uma única via, deve estar 
acondicionada de forma a compor um ou mais volumes onde, 
em cada documento, deverá constar a numeração correspon-
dente à atividade enumerada no memorial. Essa documentação 
permanecerá depositada na Assistência Técnica Acadêmica 
da Unidade, por 60 (sessenta) dias, a contar da nomeação do 
candidato indicado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
Findo o prazo acima, e não havendo manifestação por parte dos 
inscritos para retirada da respectiva documentação, a mesma 
será descartada para reciclagem. Os candidatos deverão possuir 
uma outra cópia do material que entregarem na inscrição, para 
seu uso durante o concurso;

II - apresentação de dez exemplares impressos de um 
projeto de pesquisa, de acordo com a área de conhecimento 
deste edital;

III - prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

V - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa.

Parágrafo 1º: Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidas nos incisos IV e V, desde que 
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo 2º: Os candidatos estrangeiros serão dispensados 
das exigências dos incisos IV e V, devendo apresentar cópia 
de visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 
atividade remunerada no Brasil.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se no prazo 
de 30 a 120 dias, após a publicação no D.O. da aceitação das 
inscrições.

As provas deste concurso serão realizadas em duas fases, 
sendo a primeira eliminatória, constituída por uma prova escrita.

§ 1º - O candidato, que obtiver na prova escrita nota menor 
que 7,0 (sete) da maioria dos membros da Comissão Julgadora, 
estará eliminado do concurso.

§ 2º - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão 
pública as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita 
eliminatória.

3. A prova escrita, versará sobre o programa da área de 
conhecimento acima mencionada e será realizada de acordo 
com o disposto no art. 139 e seu parágrafo único do Regimento 
Geral da USP.

I - A Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V - A prova que será lida em sessão pública pelo candidato 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora ao se abrir a sessão;

VI - Cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora individualmente.

Parágrafo único: O candidato poderá propor a substituição 
dos pontos, imediatamente, após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora, decidir de plano, sobre 
a procedência da alegação.

4. Os candidatos aprovados na prova escrita farão a segun-
da fase do concurso, que será constituída por:

I - julgamento do memorial com prova pública de argüição 
(peso 5);

II - prova didática (peso 3);
Parágrafo único: A nota obtida pelo candidato aprovado 

na prova escrita irá compor a média final da segunda fase, 
(com peso 2).

5. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo argüição e avaliação, deverá refletir o mérito 

5. Fósseis como indicadores paleoambientais.
6. Fósseis como organismos vivos.
7. Fósseis e estratigrafia.
8. Bioestrationomia e tipos de fossilização.
9. Origem da vida e biotas pré-cambrianas.
10. Paleoicnologia.
11. Paleobotânica.
12. Micropaleontologia.
13. Invertebrados (Metazoa não-Craniata) fósseis.
14. “Agnatos” e “peixes” fósseis.
15. Origem dos tetrápodos e evolução dos “anfíbios”.
16. A diversificação dos répteis e a origem das aves.
17. Origem e radiação cenozóica dos mamíferos.
18. Homem fóssil.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento 
da Faculdade e demais disposições pertinentes.

1. As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato ou 
por procuração, na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade, 
à Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão 
Preto/SP, através de requerimento dirigido ao Diretor da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, cujo 
modelo encontra-se disponível na página virtual da Faculda-
de (www.ffclrp.usp.br/concursos), acompanhado dos seguintes 
documentos:

I - memorial circunstanciado em dez cópias impressas, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos. A documentação 
comprobatória do memorial, em uma única via, deve estar 
acondicionada de forma a compor um ou mais volumes onde, 
em cada documento, deverá constar a numeração correspon-
dente à atividade enumerada no memorial. Essa documentação 
permanecerá depositada na Assistência Técnica Acadêmica 
da Unidade, por 60 (sessenta) dias, a contar da nomeação do 
candidato indicado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
Findo o prazo acima, e não havendo manifestação por parte dos 
inscritos para retirada da respectiva documentação, a mesma 
será descartada para reciclagem. Os candidatos deverão possuir 
uma outra cópia do material que entregarem na inscrição, para 
seu uso durante o concurso;

II - apresentação de dez exemplares impressos de um 
projeto de pesquisa, de acordo com a área de conhecimento 
deste edital;

III - prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

V - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa.

Parágrafo 1º: Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidas nos incisos IV e V, desde que 
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo 2º: Os candidatos estrangeiros serão dispensados 
das exigências dos incisos IV e V, devendo apresentar cópia 
de visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 
atividade remunerada no Brasil.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se no prazo 
de 30 a 120 dias, após a publicação no D.O. da aceitação das 
inscrições.

As provas deste concurso serão realizadas em duas fases, 
sendo a primeira eliminatória, constituída por uma prova escrita.

§ 1º - O candidato, que obtiver na prova escrita nota menor 
que 7,0 (sete) da maioria dos membros da Comissão Julgadora, 
estará eliminado do concurso.

§ 2º - A Comissão Julgadora apresentará em sessão 
pública as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita 
eliminatória.

3. A prova escrita versará sobre o programa da área de 
conhecimento acima mencionada e será realizada de acordo 
com o disposto no art. 139 e seu parágrafo único do Regimento 
Geral da USP.

I - A Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V - A prova que será lida em sessão pública pelo candidato 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora ao se abrir a sessão;

VI - Cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora individualmente.

Parágrafo único: O candidato poderá propor a substituição 
dos pontos, imediatamente, após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora, decidir de plano, sobre 
a procedência da alegação.

4. Os candidatos aprovados na prova escrita farão a segun-
da fase do concurso, que será constituída por:

I - julgamento do memorial com prova pública de argüição 
(peso 5);

II - prova didática (peso 3);
Parágrafo único: A nota obtida pelo candidato aprovado 

na prova escrita irá compor a média final da segunda fase, 
(com peso 2).

5. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo argüição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato e será feito segundo o disposto no artigo 136 do 
Regimento Geral. No julgamento do memorial, a Comissão apre-
ciará: produção científica, literária, filosófica ou artística; ativi-
dade didática universitária; atividades relacionadas à prestação 
de serviços à comunidade; atividades profissionais, ou outras, 
quando for o caso; diplomas e outras dignidades universitárias.

6. A prova didática será pública, com a duração mínima de 
40 e máxima de 60 minutos, e versará sobre o programa deste 
edital, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo 1º: O sorteio do ponto será feito 24 horas antes 
da realização da prova didática.

Parágrafo 2º: O candidato poderá utilizar o material didático 
que julgar necessário, de acordo com a infra-estrutura disponível 
na Faculdade.

Parágrafo 3º: Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

Parágrafo 4º: O candidato poderá propor substituição 
dos pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

7. O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à 
aprovação da CERT, na forma da Resolução 3.533-89 e demais 
disposições regimentais aplicáveis. Após o ingresso, o docente 
deverá ministrar disciplinas na área de Paleontologia, para o 
curso de Ciências Biológicas, no(s) período(s) diurno e noturno 
sob a responsabilidade do Departamento de Biologia, de acordo 
com indicação do Conselho Departamental.

8. Mais informações bem como as normas pertinentes 
ao concurso encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciên-

comprobatória do memorial, em uma única via, deve estar 
acondicionada de forma a compor um ou mais volumes onde, 
em cada documento, deverá constar a numeração correspon-
dente à atividade enumerada no memorial. Essa documentação 
permanecerá depositada na Assistência Técnica Acadêmica 
da Unidade, por 60 (sessenta) dias, a contar da nomeação do 
candidato indicado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
Findo o prazo acima, e não havendo manifestação por parte dos 
inscritos para retirada da respectiva documentação, a mesma 
será descartada para reciclagem. Os candidatos deverão possuir 
uma outra cópia do material que entregarem na inscrição, para 
seu uso durante o concurso;

II - apresentação de dez exemplares impressos de um 
projeto de pesquisa, de acordo com a área de conhecimento 
deste edital;

III - prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

V - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa.

Parágrafo 1º: Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidas nos incisos IV e V, desde que 
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo 2º: Os candidatos estrangeiros serão dispensados 
das exigências dos incisos IV e V, devendo apresentar cópia 
de visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 
atividade remunerada no Brasil.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se no prazo 
de 30 a 120 dias, após a publicação no D.O. da aceitação das 
inscrições.

As provas deste concurso serão realizadas em duas fases, 
sendo a primeira eliminatória, constituída por uma prova escrita.

§ 1º - O candidato, que obtiver na prova escrita nota menor 
que 7,0 (sete) da maioria dos membros da Comissão Julgadora, 
estará eliminado do concurso.

§ 2º - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão 
pública as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita 
eliminatória.

3. A prova escrita, versará sobre o programa da área de 
conhecimento acima mencionada e será realizada de acordo 
com o disposto no art. 139 e seu parágrafo único do Regimento 
Geral da USP.

I - A Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V - A prova que será lida em sessão pública pelo candidato 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora ao se abrir a sessão;

VI - Cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora individualmente.

Parágrafo único: O candidato poderá propor a substituição 
dos pontos, imediatamente, após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora, decidir de plano, sobre 
a procedência da alegação.

4. Os candidatos aprovados na prova escrita farão a segun-
da fase do concurso, que será constituída por:

I - julgamento do memorial com prova pública de argüição 
(peso 5);

II - prova didática (peso 3);
Parágrafo único: A nota obtida pelo candidato aprovado 

na prova escrita irá compor a média final da segunda fase, 
(com peso 2).

5. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo argüição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato e será feito segundo o disposto no artigo 136 do 
Regimento Geral. No julgamento do memorial, a Comissão apre-
ciará: produção científica, literária, filosófica ou artística; ativi-
dade didática universitária; atividades relacionadas à prestação 
de serviços à comunidade; atividades profissionais, ou outras, 
quando for o caso; diplomas e outras dignidades universitárias.

6. A prova didática será pública, com a duração mínima de 
40 e máxima de 60 minutos, e versará sobre o programa deste 
edital, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo 1º: O sorteio do ponto será feito 24 horas antes 
da realização da prova didática.

Parágrafo 2º: O candidato poderá utilizar o material didático 
que julgar necessário, de acordo com a infra-estrutura disponível 
na Faculdade.

Parágrafo 3º: Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

Parágrafo 4º: O candidato poderá propor substituição 
dos pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

7. O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à apro-
vação da CERT, na forma da Resolução 3.533-89 e demais dispo-
sições regimentais aplicáveis. Após o ingresso, o docente deverá 
ministrar disciplinas na área de Didática e Práticas Pedagógicas, 
para os cursos de Licenciatura da FFCLRP, nos períodos matutino, 
diurno e noturno sob a responsabilidade do Departamento de 
Psicologia e Educação, de acordo com indicação do Conselho 
Departamental.

8. Mais informações bem como as normas pertinentes 
ao concurso encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto, no endereço acima citado. 
(2010.1.570.59.3)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-

RÃO PRETO
EDITAL ATAc 009/10 - CONCURSO DE PROFESSOR DOUTOR
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) CARGO DE PRO-
FESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, de 
acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária 
realizada em 18/03/2010, estarão abertas de 26/03/2010 a 
24/05/2010, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de 
segunda a sexta-feira, nos dias úteis, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 claro/cargo de 
Professor Doutor nº 1097644, em RDIDP, na referência MS-3, no 
Departamento de Biologia, com salário R$ 6.707,99, na ÁREA 
DE CONHECIMENTO EM PALEONTOLOGIA, nos termos do artigo 
125, parágrafo 1.º do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. Fósseis e evolução.
2. Morfologia e taxonomia de fósseis.
3. Evolução da diversidade no Fanerozóico.
4. Depósitos com preservação excepcional de fósseis 

(“Lagerstätten”).

¦Cópia autenticada do comprovante de escolaridade (histó-
rico ou diploma) de conclusão do Curso Superior de Graduação 
Completa, com carga horária mínima fixada pelo MEC, com 
Licenciatura Plena em Pedagogia que, quando for expedido por 
instituições estrangeiras, deverá estar acompanhado da respec-
tiva tradução e revalidação do título;

13.2. Para contratação, deverá o candidato ser considerado 
apto em exame médico pré-admissional realizado pelo SESMT/
USP.

13.3. O candidato que, injustificadamente, deixar de com-
parecer ao exame médico pré-admissional na(s) data(s), local(is) 
e horário(s) previstos será considerado desistente do concurso 
público.

13.4. Caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou fun-
ção pública (inclusive aposentadoria), a contratação dependerá, 
ainda, da autorização de acumulação de cargo.

13.5. O candidato deverá comparecer à Seção de Pessoal 
da Unidade/Órgão até o primeiro dia útil seguinte aquele em 
que o SESMT/USP tiver concluído por sua aptidão, sob pena de 
ser considerado desistente do concurso público, quando será 
cientificado, por escrito, da data fixada pela Unidade/Órgão para 
o início do exercício da função.

13.6. A Unidade/Órgão fixará a data para o início do 
exercício da função dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contado do primeiro dia útil seguinte aquele em que o candi-
dato for considerado apto em exame médico pré-admissional 
realizado pelo SESMT/USP e, quando for o caso, autorizada a 
acumulação de cargo.

13.7. O candidato que não iniciar o exercício da função na 
data fixada pela Unidade/Órgão será considerado desistente do 
concurso público.

13.8. A contratação e o início do exercício da função objeto 
do presente concurso público para o candidato que já pertencer 
aos quadros funcionais da Universidade de São Paulo só será 
possível após a conclusão de aptidão em exame médico pré-
admissional e a apresentação de pedido de demissão relativo ao 
vigente contrato de trabalho ao Dirigente da Unidade/Órgão de 
lotação do servidor, sendo que a nova contratação ocorrerá nas 
condições previstas neste Edital.

13.9. Caso o candidato já tenha sido funcionário público, 
deverá apresentar declaração emitida pelo Órgão (o) qual 
pertencia com a data e o motivo do desligamento e não será 
contratado se demitido ou exonerado do serviço público em 
conseqüência de processo administrativo (por justa causa ou a 
bem do serviço público).

14. Das Disposições Finais
14.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 

e a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas 
no presente Edital em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

14.2. A inexatidão das informações ou a irregularidade 
nos documentos, verificada a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretará a exclusão do candidato do 
concurso público, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal.

14.3. O não atendimento, pelo candidato, das condições 
estabelecidas no presente Edital implicará em sua exclusão do 
concurso público, a qualquer tempo.

14.4. A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada 
a qualquer tempo, acarretará a exclusão do candidato do con-
curso público.

14.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
durante todo o prazo de validade do presente concurso público.

14.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais altera-
ções, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data 
da homologação do concurso público.

14.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar os comunicados e demais publicações referentes a este 
concurso público através do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo.

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-

RÃO PRETO
EDITAL ATAc 007/10 - CONCURSO DE PROFESSOR DOUTOR
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) CARGO DE PRO-
FESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, de 
acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária 
realizada em 18/03/2010, estarão abertas de 26/03/2010 a 
24/05/2010, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de 
segunda a sexta-feira, nos dias úteis, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo 
de Professor Doutor no 1020048, claro no 1044753, em RDIDP, 
na referência MS-3, no Departamento de Psicologia e Educação, 
com salário R$ 6.707,99, na ÁREA DE CONHECIMENTO EM 
DIDÁTICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, nos termos do artigo 
125, parágrafo 1.º do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. O campo epistemológico da Didática e a contribuição das 
Ciências da Educação.

2. A sala de aula como espaço nuclear do processo de ensi-
no e aprendizagem: referenciais conceituais e metodológicos.

3. Pesquisa em Didática: A ressignificação do campo 
investigativo.

4. Cultura, conhecimento científico e saber escolar: a trans-
posição didática e a recontextualização.

5. A natureza do trabalho docente e suas relações com o 
sistema de ensino e a sociedade.

6. As várias instâncias do planejamento escolar e sua articu-
lação com o trabalho coletivo.

7. As dimensões do processo didático na ação docente e 
a escolarização de jovens e adultos: articulação entre teoria e 
prática.

8. Seleção e organização de conteúdos significativos e os 
materiais curriculares no processo de ensino e aprendizagem.

9. Avaliação do processo ensino-aprendizagem.
10. Profissão docente: autonomia, identidade e carreira.
11. A formação inicial do professor para a Educação Básica: 

os Cursos de Licenciaturas.
12. O Estágio Curricular como campo de conhecimento: 

diferentes concepções e tendências investigativas.
13. A profissionalização continuada de professores: políticas 

e perspectivas.
14. Currículo e Didática: a contribuição da Didática para 

uma reflexão sobre o currículo.
15. Didática e Didáticas Específicas: dilemas e perspectivas.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento 
da Faculdade e demais disposições pertinentes.

1. As inscrições serão feitas pessoalmente pelo candidato ou 
por procuração, na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade, 
à Avenida dos Bandeirantes, 3900 - Monte Alegre - Ribeirão 
Preto/SP, através de requerimento dirigido ao Diretor da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, cujo 
modelo encontra-se disponível na página virtual da Faculda-
de (www.ffclrp.usp.br/concursos), acompanhado dos seguintes 
documentos:

I - memorial circunstanciado em dez cópias impressas, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos. A documentação 
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